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Forslag til vedtak
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med
følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
1. Selbu Vekst AS
2. Selbu næringsselskap KF
3. Eierstyring i Selbu kommune
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer eller omprioriteringer i
planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- og
vesentlighetsbildet.
Vedlegg
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap i
selskaper som kommunen har eierinteresser i. Eierskapskontrollene skal følge en plan, som
kontrollutvalget skal lage i løpet av det første året etter at det er konstituert.
Det vedlagte utkastet angir et prioritert forslag til hvilke eierskap som skal undersøkes i
planperioden. Planen bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger som er utført av
kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA. Revisors vurderinger er supplert med innspill
fra kommunens politiske og administrative ledelse. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal
bidra til at kommunens ressurser til kontrollarbeid blir brukt mest mulig målrettet.
Eierskapskontrollene som vurderes å utgjøre størst risiko og vesentlighet er prioritert og
nærmere beskrevet i den vedlagte planen. Kommunen har årlig 340 timer til rådighet til
forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og andre undersøkelser. Sett over en fireårsperiode
utgjør dette 1360 timer. Gjennomsnittlig antall timer per forvaltningsrevisjon er ca. 300 timer,
og eierskapskontroller ca. 100 timer.
Vurdering
På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak i 24/20, basert på revisors risiko- og
vesentlighetsvurderinger, innspill fra politisk og administrativ ledelse har sekretariatet
utarbeidet en plan for eierskapskontroll for 2020-2024.
Kontrollutvalget bør på selvstendig grunnlag vurdere prioriteringene i planforslaget.
Kontrollutvalget bør oversende planforslaget til videre behandling i kommunestyret. Videre
bør kontrollutvalget be kommunestyret om delegert myndighet til å endre rekkefølgen på
prioriterte områder og eventuelt innta nye områder, om det skulle bli nødvendig i
planperioden.

